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SLAVIČÍNSKÝ
Jenom jednu maminku máš
v světě širém,
musíš si jí považovat,
dokud žije.
Město Slavičín zve všechny
ženy – maminky a babičky na oslavu

SVÁTKU MATEK
v sobotu 12. května 2012 od 15 hodin
v sále Sokolovny.
Program:
ZPÍVÁNÍ O JARU
– žáci ZŠ Malé Pole
SLAVIČÁNEK
– dětský národopisný soubor při ZŠ Vlára
Hudba:
DIVNICKÉ DUO
BÉĎA VAŠÍČ
ČEK A SPO
OL. r

Dů
ům děttí a mlád
deže
e ve Slav
viččíně
ve sp
polup
práci s Tu
uristtick
kým od
ddílem
SK Sllavičín
n
Vá
ás srdečněě zvee k účasti
na humanitárrní akci

BĚH NADĚJE
v neděli 27. května 2012 od 13 hodin
v areálu Sokolovnny a přilehlém okolí.
Těěšíme se na Va
aši účast!

VYDEJTE SE
S NÁMI
 6. 5. Luhačovská přehrada – Drdol – Že-

lechovské paseky – Želechovice / 18 km,
vede p. Žallman
 13. 5. Vizovice – Ublo – Pozděchov –

Lidečko / 20 km, vede M. Kovařík
 20. 5. Horní Lideč – Ráčné – Vařákovy

paseky – Klášťov – Loučka / 23 km, vede
Fr. Kovařík
 27. 5. Běh naděje

Bližší informace k jednotlivým akcím budou
vždy v týdnu před akcí ve skříňce u turistické mapy na autobusové zastávce Radnice.
Akce jsou přístupné pro širokou veřejnost
a všechny příznivce turistiky.

AKCE DUBEN, KVĚTEN
Prodej vysoce
kvalitního registrovaného kompostu
v Regionální kompostárně
Slavičín.
Otevírací doba:
Po – Pá 7 – 16 hod.

Svoz tříděného
odpadu v květnu

plasty – 16. 5..

papír a nápoj. karto
ony – 9. 5.
Odbo
or ŽPSM
MěÚ Sllavičín

Přeshraniční spolupráce pěšky nebo na kole…
„Pěšky nebo na kole, zvládne to i batole“ – to je název dalšího projektu, který realizuje město Slavičín s partnerskou obcí
Horné Srnie.
Tento projekt byl úspěšný v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu
přeshraniční spolupráce SR-ČR a znamená další příspěvek do cyklotras, které vedou městem Slavičín. Základní myšlenkou projektu bylo jednak zahájit přípravu
podmínek pro napojení cyklostezky Slavičín – Hrádek na budovanou cyklotrasu Šanov – Horná Súča a jednak vést cykloturisty
městem mimo hlavní tah a směřovat jejich
pohyb po místních komunikacích.
Pro napojení cyklostezky je třeba rekonstruovat propustek přes strouhu, která svádí extravilánové vody do Říky a v další etapě, o kterou budeme teprve žádat, pak provést fyzické propojení cyklostezky s ulič-

kou za Jordány. V rámci projektu přibude
nové dopravní značení, které by mělo zvýšit bezpečnost pohybu cyklistů a které bude
cykloturistu směřovat na místní komunikace, přibude i městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše).
Náklady na realizaci projektu činí
668 878 Kč vč. DPH, dodavatelem je ﬁrma
EUROVIA CS, a. s.
Vlastní zdroje města Slavičín činí 15 %,
dotace z Fondu mikroprojektů je pak ve výši
85 %.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Tento mikroprojekt je spoluﬁnancován Evropskou unií, z prostředků Fondu
mikroprojektů spravovaného Regionem
Bílé Karpaty.

www.mesto-slavicin.cz
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Zprávy z radnice
Rada města Slavičín na své 38. – 42. schůzi mj.:

schválila
 výsledek hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací Základní škola Slavičín-Vlára, Základní škola Slavičín-Malé Pole, Mateřská škola Slavičín-Malé Pole, Mateřská škola Slavičín-Vlára a Dům dětí a mládeže Slavičín,

poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín ve výši 5 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Nevšová za účelem ﬁnancování činnosti mužstva mladých požárníků v Nevšové,
poskytnutí ﬁnančního daru z rozpočtu
města Slavičín ve výši 4 000 Kč Domovu
pro seniory Luhačovice na provoz domova,
poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín ve výši 5 000 Kč sdružení Kynologický klub Slavičín na pořádání Krajských
obranářských závodů v Army parku dne
28. 4. 2012,
uzavření smlouvy o dílo na likvidaci černých skládek na území města Slavičín s Mysliveckým sdružením Nevšová, Mysliveckým
sdružením Jamné a Mysliveckým sdružením
Hrádek na Vlárské dráze,

Ptají se lidé…
Kdy se bude dělat kanalizace v Divnicích?
V loňském roce jsme žádali o dotaci
na výstavbu kanalizace jak v Divnicích, tak
v Nevšové. V případě Nevšové jsme uspěli,
proto se již staví, v případě Divnic nikoliv.
Důvodem neúspěchu byla v případě Divnic
skutečnost, že projekt byl podle ministerstva
zemědělství příliš drahý – měřeno náklady
na připojeného ekvivalentního obyvatele.
Divnická kanalizace nebude zakončena samostatnou ČOV, ale splašky budou výtlačným potrubím přečerpávány na ČOV Hrádek. To má výhodu v tom, že se jednak využije volná kapacita ČOV Hrádek, jednak se
v budoucnu nemusí řešit náklady spojené
s opravami a rekonstrukcí vlastní čistírny.
Položíme-li si otázku, kdy se bude stavět nová kanalizace v Divnicích, pak je odpověď samozřejmě odvislá od možností dotací. Pokud se týká peněz evropských, pak
stávající plánovací období EU již pomalu
končí a nové začíná v roce 2014.
Pokud se týká ﬁnancí Ministerstva zemědělství, tak zde byl příslušný dotační
program uzavřen a v současné době lze jen
těžko predikovat, zda a případně kdy bude
stát stavbu kanalizací podporovat (a také
kde na to za stávající ekonomické situace
vezme). Proto tedy před rokem 2014 nelze
se stavbou kanalizace v Divnicích počítat.
A bez dotací to rozhodně nepůjde – odhad
nákladů na stavbu činí 30 mil. Kč.
Neuděláte už něco s cestičkou z Vláry
na paneláky za VTÚVM? Chodí tudy mnoho lidí po blátivé cestičce...


rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Oprava Obecního domu
Hrádek“ za cenu obvyklou ve výši 147 777 Kč
vč. DPH uchazeči AG Staving, s. r. o., Slavičín,
o zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Pěšky nebo na kole,
zvládne to i batole“ za cenu obvyklou ve výši
668 878 Kč vč. DPH uchazeči EUROVIA CS,
a. s., závod Zlín,
 o zadání zakázky malého rozsahu na dodávky na akci „Spoloční bezpeční susedia“
za cenu obvyklou ve výši 2 378 160 Kč vč.
DPH uchazeči CAMO, spol. s r. o., Slavičín,
o zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Oprava a pískování
cest v zámeckém parku“ za cenu obvyklou
ve výši 180 000 Kč vč. DPH uchazeči Služby
města Slavičína, s. r. o., Slavičín,
o zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Dokončení dětského
hřiště – ul. Ševcovská“ za cenu obvyklou
ve výši 80 000 Kč vč. DPH uchazeči Služby
města Slavičína, s. r. o., Slavičín,
o zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Nevšová – zatrubnění
příkopy“ za cenu obvyklou ve výši 974 144 Kč
vč. DPH uchazeči Vodohospodářské stavby
Javorník – CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou,

Ano, chodí. Problém je ve vlastnických
vztazích k pozemkům, kdy se město v minulosti pokoušelo pozemky vykoupit, ovšem
neúspěšně. V letošním roce jsme jednání
s majiteli pozemků obnovili, ale na výsledek si budeme muset počkat. Samozřejmě
je nutné vykoupit pozemky po celé délce chodníku a výkupy mohou zkrachovat na nesouhlasu jediného majitele nebo
na nemožnosti pozemek odkoupit (např. dědické řízení). Ale nepředjímejme.
Majetkově je situace jednodušší za plotem VTÚVM, kde je vlastník jediný. Proto
jsme jednali s vedením VTÚVM, které se
k této myšlence postavilo velmi vstřícně.
Jedná se ovšem o majetek státu a proto je
procedura rozhodování poněkud složitější.
Podali jsme žádost o prodej přibližně třímetrového pruhu pozemku, který navazuje na ulici Pod Kaštany s úmyslem vystavět na něm chodník či spíše cyklotrasu. V tomto pruhu pozemku jsou uloženy
tepelné kanály, které dodávají teplo z kotelny ve čtvrti Malé Pole do čtvrti Vlára,
což by nás sice omezilo, ale pouze ve volbě
povrchu. Namísto asfaltového povrchu by
zřejmě bylo, s ohledem na případné opravy, vhodnější použít povrch rozebíratelný
(zámkovou dlažbu).
V případě, že se nám podaří zajistit
si vlastnické právo k pozemkům, přijde
na řadu projektování, stavební povolení
a hledání ﬁnančních zdrojů na realizaci.
Samozřejmě naší snahou by bylo zajistit
na stavbu dotaci. Odpověď na otázku zda
a případně kdy dojde k realizaci dnes samozřejmě neznáme.
Ing. Jaroslav Končický, starosta
Ing. Pavel Pinďák, místostarosta

o zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Opravy v budově VTP“,
za cenu obvyklou ve výši 153 064 Kč vč.
DPH uchazeči RENOSTAV, spol. s r. o., Luhačovice,

vzala na vědomí
novelizaci školského zákona, účinnou
od 1. 1. 2012, a prodloužení doby trvání
pracovního poměru ředitelů školských příspěvkových organizací zřízených městem
Slavičín o 6 let

souhlasila

s přerušením provozu Mateřské školy Slavičín-Vlára a Mateřské školy Slavičín-Malé
Pole v období od 23. 7. 2012 do 10. 8. 2012,
 s pořádáním motokrosových závodů Regionální závod dětí a mládeže dne
5. 5. 2012 a Přebor Moravy dětí a mládeže
dne 29. 7. 2012 ve víceúčelovém sportovním
areálu „Stráň“ ve Slavičíně za podmínky povolení výjimky příslušným orgánem ochrany přírody dle § 43 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva města Slavičín a Rady města Slavičín jsou k dispozici na www.mesto-slavicin.cz.
Luděk Latinák,
tajemník MěÚ Slavičín

Policie České republiky
informuje
V průběhu prvního čtvrtletí roku 2012
bylo na Obvodním oddělení policie ČR
Slavičín evidováno celkem 375 spisů, kdy
bylo zpracováno 142 čísel jednacích, bylo
řešeno 215 přestupků a 18 trestných činů.
Skladba přestupků je tvořena převážně přestupky na úseku dopravy, následně na úseku veřejného pořádku. U spáchaných trestných činů dominují podvody, dále krádeže a následuje zanedbání povinné výživy.
Policie se dále zaměřuje na provádění
kontrol podávání alkoholu osobám mladším 18 let. V rámci těchto opatření se mimo
požívání alkoholu kontroluje i prodávání
tabákových výrobků a hra na výherních
hracích strojích osobami mladšími 18 let.
Vzhledem k počtu odhalení uvedených negativních jevů se bude Policie ČR uvedenými kontrolami zabývat ve zvýšené míře.
Dále se policisté zabývají řešením volně pobíhajících psů po komunikacích, kdy
majitelé psů si tyto nezabezpečili a dochází k situacím, při kterých je ohrožen provoz na pozemních komunikacích. V uvedeném případě se jedná o přestupek. Zákon stanoví, že vlastník, nebo držitel domácích zvířat, je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci.
Rovněž nemalý důraz je kladen na prevenci, kterou se policisté zabývají při své
každodenní činnosti. V rámci této upozorňujeme občany, aby v případě obtěžování
ze strany „podomních prodejců“ informovali Policii ČR na tísňovou linku 158, popřípadě na mobilní telefon hlídky OOP Slavičín 725 292 338. Jsou zaznamenány případy okradení – převážně seniorů – osobami, které se prezentují jako podomní prodejci nabízející různé zboží, ale i služby.
Npor. Bc. Libor Rožník, vedoucí oddělení

3

Květen /2012

Finanční arbitr České republiky
Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem
spotřebitelského úvěru, investiční společností lze řešit u státem zřízeného mimosoudního orgánu – ﬁ nančního arbitra.
Řízení před ﬁ nančním arbitrem je
bezplatné.
Co ﬁ nanční arbitr dělá?
Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu rozhodování sporů, pokud je
jinak k rozhodování těchto sporů příslušný český soud, mezi:
a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb – například spor zákazníka
s bankou o správnost zaúčtované platby
nebo spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou,
b) vydavateli elektronických peněz
a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz – například spor držitele předplacené karty jízdného s některými provozovateli veřejné dopravy,
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru
– například spor zákazníka s věřitelem
o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo
spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru,
d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování
a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti – například spor zákazníka s investiční společností o správnost
účtovaných poplatků.

Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporů.
Jak mohu služeb ﬁnančního arbitra
využít?
Řízení před ﬁnančním arbitrem je bezplatné a zahajuje se na návrh zákazníka (spotřebitele). Návrh na zahájení řízení před ﬁnančním arbitrem lze podat písemně poštou, v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky) nebo osobně, resp.
ústně do protokolu v sídle Kanceláře ﬁnančního arbitra. K usnadnění podání návrhu
je na stránkách ﬁnančního arbitra k dispozici formulář – http://www.ﬁnarbitr.cz/cs/
ﬁnancni-arbitr-formulare-ke-stazeni.html.
Kde se dozvím více?
Kontakt:
Kancelář ﬁnančního arbitra,
organizační složka státu
sídlo: Praha 1, Legerova 1581/69, 110 00
telefon: 257 042 094, fax: 257 042 089
e-mail: arbitr@ﬁnarbitr.cz
internetová stránka:
http://www.ﬁnancniarbitr.cz
facebook:
https://www.facebook.com/FinArbitr
datová schránka: qr9ab9x
Úřední hodiny
Pondělí 8.30 – 15.30 hod.
Úterý 8.30 – 15.30 hod.
Středa 8.30 – 15.30 hod.
Čtvrtek 8.30 – 15.30 hod.
Pátek 8.30 – 14.30 hod.
V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s činností ﬁnančního arbitra nás neváhejte kdykoli kontaktovat.
Mgr. Monika Nedelková v. r.
ﬁnanční arbitr

Ma
ateřskéé centru
um Slavičín
n
a hasiči z Hrád
dku pořřádají ke Dnii dětí

DĚTSKÉ
OLYMPIJSKÉ HRY
2. ročn
ník
v sobotu 2. 6. 201
12 ve 14 hod
din
v Hrád
dku na
a Výletišti
hudba – soutěěže – hry – občersttvení

Zprávy z Domu dětí
a mládeže ve Slavičíně

Ve spolupráci se Sokolem
m Slavičín a Nadací Jana
Pivečky Slavičín připravujeeme Čtyřb
boj ženských
družstev. Letos jižž 3. ročníkk se uskuteeční 5. května
ve sportovní halee a v kužellně.

Tradičně v měěsíci květnuu se koná ve spolupráci
s místní knihovno
ou akce Literárně-histtorické toulky
Slavičínem. Přijďtte se dozvvědět co neejvíce zajímavostí o našem měěstě, navšttívit místa, která jen tak
každý smrtelník neuvidí, do
ostat se k zajímavým informacím, pobavvit se, zaso
outěžit si a putování zakončit společným
m posezením u táborráku s opékáním špekáčků ve středu 16. května.

Květen je pravvidelně měěsícem konnání Běhu naděje, který jako hlavní po
ořadatelé připravujeme
především ve spo
olupráci s turistickým
m oddílem SK
Slavičín. Letos see Běh nad
děje uskuteeční poslední
květnovou neděli 27. května
a. Všechnyy co nejsrdečněji zveme. Bližší informacce: děti ve školách, plakátovací plochy.
Pedag
gogické pra
acovnice DDM Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
Akktiviity naa gymnááziu
 Dne 16. března proběhla na naší škole
mezinárodní matematická soutěž KLOKAN.
Nejúspěšnějšími řešiteli ve svých kategoriích
byli Martin Procházka z primy, Barbora Krhovská z tercie, Michaela Helísková ze sexty
a Jiří Dolinský z G-3.
 Dne 27. března se uskutečnila již tradiční
ﬁnanční sbírka Srdíčkový den, kterou zajišťují studenti tříd vyššího gymnázia. Zakoupením plastového klipu ve tvaru srdce v hodnotě 20 Kč nebo kovového přívěsku s žetonem
za 35 Kč mohli zájemci pomoci usnadnit život
vážně nemocným dětem. Byla vybrána částka 5 580 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.
 V jarních měsících březnu a dubnu se konala okresní a krajská kola soutěží, na kterých reprezentovali školu také naši studenti, a to: v okresním kole Fyzikální olympiády
Pavel Sova 5. místo, v krajském kole recitač-

ní soutěže Zita Klimčíková 1. místo s postupem do celostátního kola ve Svitavách, v krajském kole soutěže Mladý Demosthenes Zita
Klimčíková 1. místo s postupem do celostátního kola v Praze, v okresním kole Matematické olympiády kategorie Z6 Martin Procházka a Jan Sucháček 1. místo, v kategorii Z7 Josef Tomeček 1. místo a Michal Blažek 3. místo. Dále se zúčastnili studenti Jan Sova, Monika Dabergerová, Marie Králiková a Kamila Nováková.

V měsíci dubnu navštívily třídy prima a tercie poutavou výstavu „O zvuku a lidech“ konanou v Muzeu ve Valašských Kloboukách.
Bc. Marie Stejskalová

ka Mgr. Veronika Prchlíková – jako jediná obdržela cenu Krajského parlamentu dětí a mládeže. Blahopřejeme.

Ceena pro Mgr. Verroniikuu Prchllíkovou

Výýměěnný pobyt – Něm
mecko, Dieepholzz

Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje, které se uskutečnilo ve sloupovém sále Muzea Jana Ámose Komenského
v Uherském Brodě se zúčastnila i naše učitel-

Postřehy z výměnného pobytu, který se
uskutečnil koncem března.
V Německu se mi moc líbilo. Všichni byli
ochotní, hodní a milí, kdykoliv jsme něco po-

www.mesto-slavicin.cz
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cesta byla dlouhá a náročná
náročná, určitě to stálo
za to. Hned po příjezdu jsem viděla velké rozdíly, například i mezi českou a německou krajinou, rozdíly by se našly i v mentalitě obou
národů. Moji němečtí rodiče byli moc sympatičtí, na přivítanou uvařili výbornou večeři a hned ráno nás čekal výlet do Hannoveru. Výměnná studentka se ke mně také hned
začala chovat kamarádsky. Nebyl den, který
bych se nudila, určitě jsem moc ráda za tuhle
Tereza Olivová, třída G-2
zkušenost.

Úspěcchy naašich žááků v krajskýých
koolechh souttěží odbbornnýc
ých doveedností
SOŠ Slavičín, díky velmi dobré vybavenosti pro výuku strojírenských předmětů, organizuje již čtvrtým rokem krajské kolo této soutěže pro nejlepší žáky 3. ročníku oboru Obráběč kovů. Dne 21. března se ho zúčastnilo celkem 14 žáků ze sedmi škol Zlínského kraje.
Úkolem soutěžících bylo složit test z teoretické části, vyrobit na soustruhu součástku
dle výkresu na frézce, vyrobit díl dle výkresu,
prokázat znalost pomůcek, nástrojů a měřidel.
Naši třeťáci Ondřej Fojtů a Pavel Sláma
v soutěži obsadili skvělá první dvě místa! Soutěž ﬁnančně podpořila ﬁrma TRYON, s. r. o.,
Brumov-Bylnice (zástupce odborné veřejnosti) a město Slavičín.
Podobným způsobem pak proběhla soutěž
učebního oboru Instalatér. Dne 28. března proběhlo na SOŠ Otrokovice krajské kolo, kterého se letos zúčastnilo deset nejlepších žáků
z pěti odborných škol. Žáci museli i zde složit
vědomostní test z odborných znalostí, vyrobit
součástku dle přiloženého výkresu a provést
praktický úkol podle výkresové dokumentace.
Žáci třetího ročníku Ondřej Balšan a Jakub Malaník obsadili 4. a 7. místo.
Bližší informace o soutěžích žáků technických oborů najdete na našich webových
stránkách (www.sosslavicin.cz).

Přřednnáška o holocaausttu a antissemitism
mu
V rámci projektu „Centra vzdělávání a dialogu“ ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze a Terezínskou iniciativou zavítal
na naši školu lektor Pavel Pakosta s tématem
holocaustu a antisemitismu. Cílem projektu
je zvýšení povědomí o závažnosti rasových
předsudků a mechanismech jejich vzniku.

Prracoovní možnostii naašicch stroojaařů
Dne 11. dubna proběhla exkurze ve ﬁrmě Zálesí, a. s., Luhačovice pro žáky oboru
Mechanik-seřizovač mechatronik a Obráběč
kovů. Zástupci společnosti seznámili studenty
s hlavní výrobní náplní jednotlivých závodů,
a co bylo zvlášť cenné – přistupovali k nim
jako k možným budoucím zaměstnancům.

Chhariitativnní akce
Žáci studijního oboru Sociální péče-sociálněsprávní činnost se zúčastnili další z řady
sbírkových aktivit tentokrát zaměřené na pomoc opuštěným dětem a náhradním rodinám.

Sbírka s názvem Sluníčkový den přinesla
6 323 Kč a bude použita na vybavení, pomůcky a výchovně vzdělávací činnost.
Pouze v rámci školy bude ještě probíhat
sbírka Fond Sidus pro onkologicky nemocné děti v pražském Motole a ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Mgr. Jana Kubíčková

SO
OČ 34. roočník
4. dubna 2012 se Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín opět stala
pořadatelem přehlídky prací okresního kola
Středoškolské odborné činnosti. Stejně jako
v minulých letech i letos je generálním partnerem této soutěže Česká spořitelna, a. s.
Přehlídky se zúčastnilo 31 prací v 11 oborech, školy zlínského okresu reprezentovalo tentokrát 41 žáků. Práce umístěné na prvních třech místech postoupily do krajského kola, které pořádalo 20. 4. 2012 Gymnázium J. A. K. v Uherském Brodě. A jaké jsou
výsledky? V oboru 02 Fyzika zvítězil Michal Vyvlečka ze SPŠ Otrokovice. V oboru
03 Chemie obsadila první místo studentka Gymnázia a Jazykové školy Zlín Pavlína Svobodová. V oboru 05 Geologie, geograﬁe obsadila 1. místo Bohdana Pagáčová z Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť, obor 06
Zdravotnictví patřil studentkám GJP a SOŠ
Slavičín – 1. místo Anně Kotradyové, 2. místo Markétě Šuráňové a 3. místo Kláře Nedavaškové a Janě Kocůnové. V oboru 09 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový
design patří 1. místo Jiřímu Špalkovi z GJP
a SOŠ Slavičín. V oboru 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie zvítězili žáci Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť David Valerián a Lubomír Marušák. 3. místo patří Marku Váňovi a Danielu Horečnému z GJP a SOŠ Slavičín. V oboru 13 Ekonomika a řízení se na prvním místě umístil
Martin Floreš z GJP a SOŠ Slavičín. V oboru
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
se na 1. místě umístily studentky Obchodní akademie Zlín Veronika Bláhová, Beáta
Kůdelová a Kateřina Vaněčková. Obor 16
Historie patřil studentkám Gymnázia Zlín
– Lesní čtvrť, které obsadily první tři místa. V oboru 17 Filozoﬁe, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory se
na 1. místě umístila Jana Stupková z Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť. Soutěžní kategorii 18 Informatika ovládli domácí studenti
Jan Herec, Štěpán Trčka a Radim Křek
z Gy m ná zia Ja na Piveč k y a St řed n í
odborné školy Slavičín a patří jim tři postupová místa.
Všem postupujícím gratuluji a přeji hodně úspěchů při reprezentaci škol v krajském
kole. Děkuji také pedagogům ze všech výše
zmíněných škol za účast v komisích a spravedlivé hodnocení prací.
Soutěžící, kteří se umístili na prvních místech v každém oboru, získali od České spořitelny, a. s., certiﬁ kát ke zřízení účtu Student + s vkladem 500 Kč.
Ing. Michal Horalík,
koordinátor okresního kola soutěže SOČ

Základní škola
Slavičín-Vlára
Poozváání naa Den přředšškooláčků
Haló, tátové a mámy, nemusíte chodit
s námi, v úterý 15. května to ve škole zvládneme již sami!
To se totiž půjdeme podívat do naší budoucí školy a prožijeme si tam jedno opravdové
školní dopoledne. Se vším všudy – s jednoduchými úkoly, známkováním, svačinkou i přestávkovým skotačením po chodbě. A pak si pro
nás mohou přijít maminky nebo paní učitelky
ze školky. Už se určitě nebudeme ničeho bát
a prvního září přijdeme do školy s úsměvem.
Tak nezapomeňte, milí rodiče, v úterý
15. května nemusíme jít do školky, ale můžete nás přivést rovnou do školy. Začínáme
se zvoněním v 7.45 hodin a končit budeme
v 10.45 hod. Moc se těšíme!
Mgr. Darja Konečná

Slaaviččánekk na jarm
márku
V sobotu dne 31. 3. 2012 jste mohli vidět
vystupovat Slavičánek ve Valašských Kloboukách v rámci programu Velikonoční jarmárek.
Tato akce byla pěkným přivítáním jara a nadcházejících Velikonoc. Po příjezdu si děti mohly ve výtvarných dílnách samy vyrobit vlastní
kraslici, nazdobit perníčky nebo se seznámit
se starými zvyky a obyčeji. Potom následoval
hlavní program. Děti se nezalekly konkurence místního Klobučánku a slovenského souboru Prvosienka ze Staré Dubnice a své pásmo Když jsem jel do Klobůk na jarmark předvedly na jedničku. Hudební doprovod na harmoniku zajišťuje paní učitelka Zálešáková
z Bojkovic, která dojíždí i na zkoušky. Slavičánek pokračuje v činnosti a rádi přivítáme
nové členy. Podrobnější informace v ZŠ Vlára na tel. 577 341 779.
Ivana Pančíková

Jsm
me nejleppší v repubblice
O tom, že úroveň vzdělávání na naší škole
je velmi dobrá, svědčí výsledky celorepublikového testování informační gramotnosti žáků.
Cílem on-line testování bylo zjištění dovednosti vyhledávat informace z různých zdrojů a zužitkovat je, pracovat s grafy i tabulkami, dále posouzení důležitosti a srozumitelnosti získaných informací.
Šetření SCIO Gepard se zúčastnilo více než
tisíc pátých a devátých tříd a naši žáci v nich
výrazně předčili své vrstevníky. Výsledky ZŠ
Vlára v rámci 5. tříd byly vynikající. Jak jinak
by se dalo nazvat 2. místo třídy 5. B a 9. místo
5. A z počtu 468 zúčastněných tříd. V celonárodní statistice obsadila rovněž třída 9. B výborné 59. místo z počtu 541 tříd. 15 deváťáků získalo zároveň nejvyšší možné umístění
v rámci celého testování – tzv. INFO profík.
Rovněž z hodnotící zprávy České školní
inspekce z mezinárodního testování čtenářské gramotnosti žáků 4. tříd vyplývá, že naše
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výsledky nás zařazují na úroveň škol z jazykovým zaměřením.
Z těchto výsledků je jednoznačně znát
dlouhodobá velmi kvalitní práce pedagogického kolektivu naší školy. Je patrné, že jsou
žáky i učiteli v maximální míře využívány
moderní informační zdroje ve výuce i mimo
ni . Především Školní informační centra, ale i
multimediální a interaktivní učebny na obou
stupních školy plní svou úlohu.
Potvrzení výsledků společnosti SCIO
a Zpráva ČŠI jsou k nahlédnutí u ředitele školy.
PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Slaaviččín znáámý i neznnám
mý
Ve čtvrtek 12. dubna prožili šesťáci v rámci projektového vyučování „Slavičín – naše
město“ neobyčejné dopoledne. Po zhlédnutí
dokumentu o Slavičínu z ptačí perspektivy se
vylosované skupiny vydaly do města na místa, kam se při všední návštěvě většinou nedostanete. Na zámku mimo jiné viděli vzácná
kachlová kamna a prošli zámecké sklepení.
Navštívili nejstarší budovu ve městě – kostel
sv. Vojtěcha včetně jeho zvonice i věže a také
přilehlý hřbitov, kde se dozvěděli podrobnosti
o osudech amerických letců a obětí ze 2. světové války. V Nadaci Jana Pivečky si vyslechli
a viděli spoustu zajímavého o tomto místním
rodákovi. Na Záložně si prohlédli rozlehlou
stropní fresku, na Městském úřadě pan tajemník objasnil chod a správu města a provedl žáky budovou radnice.
Plni nových informací a zážitků se vrátili
zpět do školy a prostudovali si historické i současné fotograﬁe různých slavičínských budov
a zákoutí. I když mnozí zde bydlí od narození, některá místa navštívili poprvé a zjistili,
že Slavičín má bohatou historii i současnost.
Mgr. Naděžda Zemánková
Základn
ní škola Slaviičín-Vlára zvee na

VÝSTAVU VÝTVARNÝCH
PRACÍ ŽÁKŮ
Verrnisáž výstav
vy proběhn
ne
v úterý
ý 15. 5. 2012 ve 14.30 hod
din
na
a Radn
nici ve Slavičíně.

Mistrovská utkán
ní
FC TVD Slavičín
hřiště Slavičín
muži A – divize, skupina E
neděle 13. 5. Šumperk 10.15
neděle 27. 5. Orlová 10.15
muži B – I. A. třída
sobota 5. 5. Štítná 16.30
neděle 20. 5. Hovězí 10.15
dorost – krajská soutěž
sobota 5. 5. Holešov 10.00
žáci – krajská soutěž
sobota 12. 5. Horní Bečva 9.30 a 11.15
sobota 26. 5. Štítná 9.30 a 11.15
přípravky – krajská soutěž
pondělí 7. 5. Louky 16.00
pondělí 21. 5. Paseky Zlín 16.00
pondělí 28. 5. Valašské Meziříčí 16.00

Poradenské centrum R-Ego informuje
Zařízení rozvíjí svoje aktivity desátým
rokem. Nabízíme stručné ohlédnutí za aktivitami v zařízení od začátku roku 2012.
Jsme realizátorem těchto aktivit:

Prrogrramy speciﬁckké prim
mární prevencce
p škkolyy a školskáá zařízení
pro
Zařízení je držitelem Certiﬁ kátu odborné způsobilosti na speciﬁcké programy primární prevence. Posláním primární prevence je poskytování dlouhodobých,
komplexních, preventivních programů.
Programy jsou určeny pro děti a dospívající základních škol a víceletých gymnázií. Základní idea komplexních preventivních programů je působení na postoje, znalosti a dovednosti tak, abychom umožnili dětem a dospívajícím lépe se orientovat
v sociálním prostředí a rozpoznávat možné projevy rizikového chování. Snažíme se
cílovou skupinu 7 –15 let vést ke kritickému myšlení, k uvědomění si vztahu drog,
životního stylu člověka, šikany, kyberšikany, apod. Programy nabízejí velkou spolupráci dětí a jsou vedeny interaktivní a zážitkovou formou. Programy nejsou jednorázové, navazují na sebe, jsou víceleté a s jedním kolektivem pracujeme dlouhodobě.
Kolektiv absolvuje 2-3 setkání ve školním
roce, a to s jednohodinovou nebo dvouhodinovou časovou dotací.
Preventivní programy probíhaly od ledna na jednotlivých kmenových školách
a některé přímo v prostorách zařízení.
Celkem zatím proběhlo 55 programů pro
560 dětí a dospívajících. Byly realizovány
na ZŠ Vlára Slavičín, ZŠ Malé Pole, ZŠ Vlachovice, ZŠ Brumov, ZŠ+PŠ ve Smolině
a Návojné, ZŠ Dolní Lhotě, ZŠ Lačnov, Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně a Gymnáziu ve Valašských Kloboukách. Na tuto
službu navazuje činnost v nízkoprahovém
zařízení pro děti a mládež.

Prrovooz nízzkoprahhovééhoo zařízzení
pro děti a mládežž (N
pr
(NZDDM))
Ní z koprá h posk y t uje a lter nat iv u
ke způsobu trávení volného času. Služba
je pro cílovou skupinu dětí od 7 do 15 let
bezplatná. Obsahem poskytované služby jsou výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (tj. pobyt v zařízení, kontaktní
práce, situační intervence, doučování, rozvoj sociálních dovedností a společenských
návyků, volnočasové aktivity), dále sociálně terapeutické činnosti (základní poradenství, krizová intervence, skupinová
práce), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv (informační servis, poradenství, zprostředkování dalších služeb + možný doprovod apod.).
Celoroční hra Brána dětem a mládeži
otevřená je preventivní aktivita rozdělená na jednotlivé měsíce, kdy každý má své
speciﬁcké tematické zaměření.

Ze zajímavých jednorázových aktivit,
které proběhly, můžeme vzpomenout „Podvečer při svíčkách“. V rámci skupinového
setkání si účastníci vzájemně vyprávěli příběhy, předčítali oblíbené knihy, malovali postřehy z četby a hráli populární
psychologické hry. Další neméně oblíbenou a již tradiční činností byla noc v R-Egu
na téma „Oči ve tmě“ zaměřená na zdravý
životní styl a fyzické zdraví. Děti si mohly
prostřednictvím připravených her a soutěží vyzkoušet orientaci s případnou ztrátou
jednotlivých lidských smyslů. Cílem akce
byla prevence dětských úrazů a uvědomění si osobního zdraví. Zážitkovou akci pak
podtrhla společná noc v klubu.
Aktuálně připravujeme příměstský tábor „Kamarád“, který se uskuteční ve druhé polovině letních prázdnin (6. 8. – 10. 8.).
Aktivity v rámci tábora budou zaměřeny
na rozvoj sociálních dovedností zážitkovou formou pro děti a mládež. Přihlášky
a bližší informace jsou k dispozici u pracovníků klubu.
Zařízení je držitelem Pověření pro výkon sociálně právní ochrany dětí v rozsahu:
vyhledávání dětí, na které se sociálně
právní ochrana vztahuje
poradenská činnost, přednášky související s péčí o dítě a jeho výchovu
ochrana dětí před škodlivými vlivy
a předcházení jejich vzniku
provoz zařízení k sociálně výchovné
činnosti
Kontakt: Mezi Šenky 19, Slavičín
E-mail – help: možnost obrátit se s dotazem prostřednictvím elektronické pošty.
Využívají ji někteří žáci a studenti, kteří se
zúčastnili aktivit ve školách, hledají odpovědi na různé otázky, mají různé starosti,
dotazy. Může být používána i k anonymnímu poradenství.
pc.r-ego@tiscali.cz
Krizový telefon – Save me: cílem pomoci je nabízet adekvátní východiska a řešení problému, poskytovat činnost poradenskou, výchovnou a preventivní, pomoci mladým nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při každodenních starostech
a problémech.
Tel./fax: 577 341 446, mobil: 732 713 014
Činnost o. s. R-Ego podporují: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad
vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Zlínský kraj, město
Slavičín, SMS, s. r. o., Slavičín, Nadace
děti-kultura-sport v Uherském Hradišti.
Dalšími našimi podporovateli v roce 2011
se stali: paní Jindřiška Vaclová, Drogerie
Teta, Nářadí Vítek, s. r. o., Vlastimil Pastorčák – Elektro, Slavičín.
Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková,
vedoucí zařízení
Mgr. Eva Raková, sociální pracovník

www.mesto-slavicin.cz
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Informace vzdělávacího střediska
Vzdělávací středisko při Nadaci Jana
Pivečky nabízí
 Rekvalifikační kurzy akreditované
MŠMT:

Základy obsluhy osobního počítače – v rozsahu 40 hodin výuky
Obsluha osobního počítače – v rozsahu
80 hodin výuky
Tvorba www stránek – v rozsahu 80 hodin výuky
Základy podnikání – v rozsahu 120 hodin výuky
Účetnictví a daňová evidence – v rozsahu
130 hodin výuky
Každý účastník rekvaliﬁkačních kurzů obdrží osvědčení o akreditované rekvaliﬁkaci.

Počítačové kurzy a další vzdělávací kurzy:
Základy práce s PC
Práce s PC pro pokročilé
Práce s programem PowerPoint
Graﬁcká práce s programem Photoshop
Tvorba webových stránek včetně graﬁckého designu
Základy daňové evidence
Podvojné účetnictví pro začátečníky
Délka kurzů 20 hodin – 30 hodin. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu.
DÁLE nabízíme zdarma
možnost využití PC a internetu v prostorách Vzdělávacího střediska pro přípravu
vlastních dokumentů
možnost tisku a ukládání dokumentů
na média
Provozní doba:
Po, St 8.00 – 18.00, Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30
Bližší informace můžete získat osobně
v sídle Nadace Jana Pivečky na adrese Horní náměstí 111 nebo na telefonních číslech
577 342 822 nebo 739 095 315.
Každou středu od 16
6 hodin
v dom
mě č. p.. 96 na Horn
ním
m náměěstí
DÍLNA
A INSP
PIRACE
E
2. 5., 9. 5. a 16. 5.. Mo
ozaika z kachliček
k
23. 5. a 30. 5. Šitý
ý pa
atch
hwork
Bližžší info
ormace k akttiviitám díllny získá-te na telefon
nním čísle 777 913 78
82.

30. 7. – 3. 8. 2012
ZÁBAVNÁ CESTA KOLEM SVĚTA S ANGLIČTINOU
Základem zábavně výukového tábora jsou
3 dopolední vyučovací hodiny, kdy vedoucí aktivně s dětmi pracují v učebně nebo při
pěkném počasí v přírodě. Tábor je zaměřen
na prohloubení konverzačních schopností,
aktivní vnímání řeči, přirozenou výslovnost.
Vhodně opakována je i gramatika. Kromě výuky děti absolvují i zábavný program, jako je
sportování, různé hry, koupání, výlety, táboráky, a hlavně jsou motivovány celé dny konverzovat se svými vedoucími a kamarády především anglicky. Cena: 1 150 Kč
6. – 10. 8. 2012 NOVINKA!!!
SPORT DANCE TÁBOR – PROTANČENÉ
CELÉ LÉTO
Co takhle poprvé vyzkoušet aerobic, zumbu
nebo moderní street dance? V tom případě
rozhodně věnujte pozornost nabídce zápisu
do sportovního a tanečního táboru. Nabízíme
ti skvělou šanci, jak začít a naučit se taneční kroky, zažít spoustu legrace, poznat nové
kamarády a mnoho dalších parádních zážitků. Hlavním programem tábora je samozřejmě výuka tance a tomu odpovídá náplň většiny dnů. Každý den obsahuje 3 výukové hodiny, a to tak, aby si každý za dobu pobytu
na táboře měl možnost vyzkoušet co největší množství stylů a aktivit. Tempo výuky bude
přizpůsobeno účastníkům. Kurz bude poslední den zakončen taneční soutěží o ceny, takže každý může ukázat, co se naučil, co v něm
je, a něco super vyhrát! Mimo tance Vás čekají taky sportovní a zábavné aktivity, jaké
na správný tábor patří. Tábor je určený pro
začátečníky. Cena: 1 150 Kč
Všeobecné informace:
Děti budou přebírány v 8.00 hodin v Nadaci Jana Pivečky ve Slavičíně a tamtéž budou
předávány rodičům přibližně v 15.30 hodin.
V ceně je zahrnuto:
obědy, odpolední svačiny, celodenní pitný režim, celodenní dozor, užívání prostorů
a energie, materiál, výlet, návštěva koupaliště.
Chcete se přihlásit? Čekáme na Vás! Stačí
přijít do Nadace Jana Pivečky, Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín a vybrat si jeden z táborů a vyplnit přihlášku. A JE TO!
Telefonní kontakt: 577 342 822, 739 095 315

Upřím
mněě děěkujeeme
členům
m a přáttelům sdružení Brruttal pop
za ﬁnančn
ní dar z výtěžku Plesu po našem
ve výši 30 000 Kč.. Penízee použijemee na podporu nízko
opraho
ového zařízení pro
o mládež
Kampak? a na realizacci obecně prospěšných projeektů.
Mgr. Božen
na Filák
ková, řediteelk
ka NJP

Program
P
rogram MC S
Slavičín na květen
 St 2. 5. 10
0 hod. Čtenářřem od bato
oleete - půl-hod
dinka
a zábavvné četby pro nejm
menší, jeednoduchéé
hryy, hádanky a úkoly v pod
dání praco
ovnic Měst-skéé knihhovny
 Čt 3. 5. 10
0 hod. Hry pro všestrannný rozvoj
(Dá
áša)
 Pá 4. 5. 10
0 hod. Po
ohybo
ové hrátky (Dáša)
 Po 7. 5. Mííčový den – celodeenní aktivvita
a (Dáša))
 St 9. 5. 10 hod. Tvoříílek – rozzkvetlá třřešeň (Lea))
 Čt 10. 5. 10
0 hod. Hud
debnní miniškoličkka (Vraťka))
 Pá 11. 5. 10 hod. Tvoříllek – srdíčkko pro ma-minnku (Dáša)
 Ne 12. 5. 20 hod
d. Ta
anečční diskkovečer see
zum
mbouu
 Po 14. 5. 10 hod. Taneččky (Dáša)
 Út 15. 5. 10 hod. Veeselé závvody – lehce spor-tovní do
opolednne pro dětti (Lea)
 St 16. 5. 10
0 hod. Kreativníí dílna pro mamin-ky – růžžičky z papíru (D
Dáša))
 Čt 17. 5. 10
0 hod. Bássničkky s pohybeem (Vraťka))
 Pá 18. 5. 10 hod. Tvořřílekk – loďkka na moři
(Jana)
 Po 21. 5. Hrajeme si s mod
delínou – celoden-ní aktiviita (Dášša)
 Út 22. 5. 9 – 17 hod
d. Masá
áže a deen s kosme-tiko
ou (o
objednejte se)
 St 23. 5. 9 hod. Efeektivní ro
odičovstvví – před-nášška v Městskké knihovnně Slaviččín (objeednejte se))
 Čt 24. 5. 10 hod. Hryy prro všestra
anný roz-voj (Dáša)
 Pá 25. 5. 10 hod. Zvídá
álekk (Jana)
 Po 28. 5. Tajemné obrá
ázkyy – celo
odenní akktivitta (D
Dáša)
 Út 29. 5. 10 hod. Kuchttíkovvy hrátkky – zdobí-íme bucchtu (Lea
a)
 St 30. 5. 10 hod. Cvičenní s padákeem (Dáša)
 Čt 31. 5. 10
0 hod. Bássničkky s pohybeem (Vraťka))
 Út 1. 5. a 8. 5. Zavvřeno
o – státní svvátek
Ko
ontaktní úd
daje – teel.: 603
3 262 750
0
htttp:///mc.sla
avicin.org//

Zprávy z Leja salonu

PŘÍSNĚ TAJNÉ“
No není to divné?
První jarní dny a my
se už vidíme na pláži. Nenecháváme
nic náhodě a hubneme u nás v lymfě jako o život, takže
až vám na koupáku v plavkách velikosti XXS budeme
tvrdit, že to jsou geny, tak nám nevěřte! Jaro nás pobláznilo ve všech směrech, kosmetička Janča je frajerka, vymyslela, že kosmetika bude za pouhých
430 Kč. Manikérka Lenka to vyrovnala skvělou cenou za parafín na ruce, krásných 90 Kč. A kadeřnice Janča? Tváří se záhadně jako agent MI5. Do kadeřnictví vejde tmavovláska, vyjde zrzka. Píár Markéta zavelela: „Kadeřnici budeme sledovat!“ Třeba narazíme i na fešáka Bonda. A záhada rozluštěna. Kadeřnice má nový remover, co mění barvu bez poškození vlasu. Více drbů ze salonu na sebe práskáme
na našem facebooku, Váš Leja salon 007:-)
K Hájenkám 312 (vedle pošty), 737 044 823.

Placená inzerce


Pro období letních prázdnin
Nabízíme letní příměstské tábory pro děti
ve věku 7 – 12 let, které chtějí aktivním a zábavným způsobem strávit týden prázdnin:
23. – 27. 7. 2012 LETNÍ VÝTVARNÁ ŠKOLA – SVĚT KOLEM NÁS
Pokud jsou nůžky a barvičky tví dobří kamarádi, rozhodně si nenech ujít tento tábor.
V duhovém týdnu si vyzkoušíš kresbu různými technikami, vystřihování, tvoření z papíru, ale i složitější techniky jako je ubrousková technika, malování na sklo, tvoření s ﬁmo
hmotou, výroba lampiónu, rámečků, květináčů, eko tašek a mnoho dalších zajímavých výtvarných technik. Domů si pak odneseš nejen
spoustu nápadů, ale i hotové výrobky.

Tak neváhej, čas pro šikovné ruce je tu!
Cena: 1 250 Kč

MC Slavičín
M
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA BŘEZEN
Pokud nemáte zájem
j o zveřejnění
j
ve společenské
p
kronice, sdělte tuto informaci na matrice MěÚ Slavičín, tel.: 577 004 816.

ÚMRTÍ

NAROZENÍ
Petr a Eva Malatinských – dcera Soﬁe
Andrej Škripeň a Mária Džurňáková – dcera Adriana
Lubomír a Irena Remešovi – syn Filip
Ludvík a Libuše Štěpančíkovi – syn Ludvík

Jan Halaxa a Zuzana Dřízgová – dcera Eliška
Milan a Pavla Mudrákovi – syn Martin
Petr a Jana Ondrůškovi – syn Marek
Vladimír Brzobohatý a Pavlína Kozubíková – dcera Michaela

3. 3. 2012 Ivan Zielina, 45 let, Slavičín
3. 3. 2012 Josef Gottfrieed, 97 let, Petrůvka
17. 3. 2012 František Kra
ajíček, 49 let, Šanov
29. 3. 2012 Ing. Ivan Zub
bek, 70 let, Lipová
30. 3. 2012 Eva Váňová, 74 let, Slavičín
30. 3. 2012 Jiřina Matějková,
ková 82 let,
let Lipová

VZPOMÍNÁME

Dne 25. května 2012
2 by
y se
dožil pan František ŠEV
VČÍK 80 let
a jjeho mamink
ka
Ludmila ŠEVČÍKOVÁ
Á 100 let.
S láskou vzpomínají manžellka
a děti s rodinam
mi.

Dne 9. května 20
012
vzpomeneme 4. sm
mutné
výročí úmrtí pan
na
Jiřího MORBITZE
ERA
ze Slavičína.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte se námi.
S láskou a úctou vzpo
omínají
rodiče a sestry s rod
dinami.

Dne 4. května 20
012
vzpomeneme
15. výročí
ý
úmrtí p
pana
Jana DOMORÁDA
ze Slavičína.
S láskou vzpomíná rodina.
Děkujme touto cestou všem
za projevenou soustrast
a květinové dary při posledním
rozloučení s paní
Evou VÁŇOVOU ze Slavičína.
Zarmoucená rodina

Dne 28. květn
na 2012
vzpomenemee 5. vý
ýročí úmrtí
pana Jarosslava MA
M TULY
ze Sllavičín
na.
S lásku a úctou
vzpomína
ají ma
anžeelka,
dcera Kattka s rodiinou,
syn Martin a rod
diče.

V měsíci kvě
větn
vě
tnu
nu by se
se do
d žilli 100
0
lee ma
let
m nže
nž léé
Marie a Fran
Fran
ntišek
tiššek FRAITO
FRA
RAITO
OVI
ze Sl
Sla
la
avič
vi ína
ín .
S láskou a úcto
ou vzpo
pomín
po
mínají
mín
ají
j syn
sy
yn
František, dcery
y Mariie a Ja
aros
ro
oslav
lava
lav
av
s rodinam
mi.

Dne 8. května 2012
vzpomeneme
1. výročí
ý
úm
mrtí
p a Karla ZEM
pan
MÁNK
ÁNKA
A
ze Sla
S vičína
na
a.
Za ticchou vz
vzpomínk
nku
nk
u dě
děkujíí
manžel
že ka a děti
tii s rodina
rod
odina
inami.

Dne 31
Dn
1. květ
větna
na 201
2012
2
vzpome
omenem
ome
nemee
nem
15. vý
ýroč
ročíí úmrt
úmrt
mrtíí
pana Karla
pan
l PLÁ
PLÁŠKA
ŠK
ze Slavič
vičín
vič
ína.
ín
Dne 14. červ
er na 2012
erv
by se dožil 60 let.
S lásk
lá ou a úctou stále
vzpomí
vzp
vz
omínaj
omí
na í manželka Naděžda
a,
dcera
dce
ra And
A rea s rodinou
a osta
osta
statn
tn příbuzenstvo.
tní

Dne 10. května
a 20
201
0 2
vzpomínáme nedožitých 90 let
pana Joseefa TALAFY.
S úctou
u a láskou
vzpomína
ají manželka
a dcery s rodinami.
Dne 31. května 2012 uplyne 15 let,
kdy nás náhle opustil náš milovaný syn, bratr, pan Karel PLÁŠEK
ze Sllavičína.
S láskou a úctou stále
vzpomín
ná maminka
a sestra Iva
ana s rodinou.

Dne 8. května 2012
by
y se dožila 85 let
paní Zdenka MÁLKOVÁ
ze Slavičína – Hrádku.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou
vzpomínají dcera Zdenka
a syn Jaroslav s rodinami.

Dne 19
1 . května 2012
vzpo
vzp
omeneme první
smutn
smu
tn výročí
tné
ý
úmrtíí
pana
pan
a Jos
Josefa
efa JÁ
J GRA z Div
vnic.
Za
a tic
tichou
hou vz
vzpom
pom
mínku děkuje
manžel
man
želka
žel
ka a děti
děti s rodina
ami.

Dne 21. května 2012
si připomeneme
nedožitých
ý 80 let
pana Miroslava SLOVÁ
ÁKA
z Petrůvky.
S láskou a úctou
vzpomínají manželka
a
a dcery s rodinami.

Blahopřejeme

Dne 17. května 2012
oslaví manželé
Ludmila a Jan VRZALÍKOVI
z Hrádku (nyní Vlastějovice)
60 let společného života.
Další léta prožitá v lásce
a ve zdraví přejí
dcera Ludmila s rodinou,
snacha Jarka s rodinou
a ostatní příbuzenstvo.

www.mesto-slavicin.cz
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Dumrealit.cz CUP 2012
V neděli 25. 3. se ve Slavičíně uskutečnil halový turnaj Dumrealit.cz Cup
2012 v sálové kopané mladší přípravky.
Turnaje se zúčastnilo 7 celků, z toho tři
týmy bylo složeny jen z dívek. Hrálo se
systémem každý s každým, což znamenalo slušnou porci 21 zápasů. Vyrovnaný
turnaj nakonec ovládli kluci z Luhačovic
před druhými děvčaty z Brna. Na třetím
místě skončil tým ze Štítné. Individuální trofej pro nejlepší střelkyni si odnesla Denisa Veselá z týmu 1. FC Slovácko,
nejlepším hráčem byl vyhlášen Patrik
Kulíšek ze Slavičína a nejlepší brankářkou se stala Lucie Jelínková ze Zbrojovky. K vidění byla spousta zajímavých fotbalových akcí i pohledných gólů. Pozitivní na turnaji mimo jiné bylo, že všechny
zúčastněné týmy byly přibližně na stejné úrovni, žádný tým nevyčníval a hrály se vyrovnané zápasy. Domácímu Slavičínu se za celý turnaj podařilo vstřelit
11 branek, o které se podělili čtyři střelci:
Kulíšek (4), Číž (3), Hamalčík (2) a Kostka (1), jedna branka byla vlastní. Věříme,
že příjemnou sportovní neděli si užilo nejen více než šedesát fotbalistek a fotbalistů, ale i diváci, kteří o sobě dávali hlasitě
vědět při povzbuzování svých favoritů.
Velkou pomocí při organizaci turnaje byl sponzor ﬁ rma Dumrealit.cz zastoupená panem Radimem Vaculou, kterému
za podporu našich nejmenších fotbalových nadějí děkujeme. Fotky z turnaje
můžete nalézt na webové stránce pořádajícího oddílu: http://www.fcslovackozeny.cz/?p=3017
Konečné pořadí: 1. FK Luhačovice,
2. FC Zbrojovka Brno (dívky), 3. TJ Sokol Štítná, 4. FC Valašské Klobouky, 5. FC
TVD Slavičín, 6. 1. FC Slovácko A (dívky),
7. 1. FC Slovácko B (dívky).
Za Slavičín pod vedením trenérské
dvojice Josef Marek a Petr Jandl nastoupili: J. Bor, M. Bor, M. Bureš, A. Číž, J. Filák, R. Hamalčík, J. Jandl, V. Kořínek, F.
Kostka, P. Kulíšek, D. Marek, J. Marek,
V. Zlámal.
Ing. David Novosad,
organizátor turnaje

Velikonoční turnaj vyhrálo TVD
V sobotu 7. dubna 2012 se ve slavičínské
sportovní hale odehrál už VIII. ročník futsalového turnaje hráčů nad 35 let. Letos se
celý turnaj hrál premiérově jako Memoriál
Jožky Štrbáka, bývalého vynikajícího brankáře FC TVD Slavičín, druholigových Slušovic a také Vlachovic. V klání startovalo osm
týmů z místních částí Slavičína, když poprvé
se zde představili sáloví fotbalisté z Divnic.
Po bojích v základních skupinách se
do semiﬁnále probojovaly neúspěšnější celky, z nich se rekrutovala ﬁnálová dvojice
HOPA a TVD. Prvenství z roku 2011 nakonec obhájilo mužstvo TVD, které mělo nejlepší tým složený ze stále aktivních fotbalistů. V turnaji se představili i dva zahranič-

31. ročník Běhu vítězství

ní hráči, běloruský futsalista Viktor Karpeko (TVD) a také Holanďan René Bravenboer (HUGONI). Turnaj se vydařil i po organizační stránce a nezbývá než poděkovat sponzorům celého memoriálu – ﬁrmám TVD Rokytnice a HOPA Slavičín.
Konečné pořadí:
1. TVD, 2. HOPA, 3. HUGONI a VLÁRA,
5. – 8. DIVNICE, NEVŠOVÁ, ZÁVADA A ZAHRADNÍ
Nejlepší brankář: Martin Vincour (ZÁVADA)
Nejlepší obránce: Milan Ptáček ml. (HOPA)
Nejlepší hráč: Patrik Červeňan (VLÁRA)
Nejlepší střelec: Josef Hořák (TVD)
Nejstarší hráč: Olda Majc (TVD)
Petr Koseček
Milé dámy! Máte rády zábavu a recesi? Chcete
změřit své síly s podobně založenými lidmi? Neváhejte, přijďte si zasportovat a pobavit se.
V sobotu 5. května 2012 od 14 hodin
ve sportovní hale a v kuželně
ve Slavičíně Vás čeká

SLAVIČÍNSKÝ ČTYŘBOJ
ŽENSKÝCH DRUŽSTEV
O POHÁR MĚSTA
SLAVIČÍNA – 3. ročník
Dne 5. května 2012 pořádá oddíl atletiky při SK Slavičín již 31. ročník BĚHU
VÍTĚZSTVÍ ve Slavičíně. Tento závod si
v České a Slovenské republice za dobu
svého působení našel u atletické veřejnosti oblibu, o čemž svědčí již 2 650 závodníků, kteří se tohoto závodu od roku
1976 účastnili.
Prvním vítězem byl závodník Slovácké
Slávie Uherské Hradiště Jan Jurek (na trati 4 200 m).
Od roku 1981 se běhá v zámeckém parku 10 okruhů v délce 6 000 m. Traťový rekord drží od roku 1986 Jiří Florián ze Zbrojovky Brno, který trať zaběhl za 17:36,9 minut. Traťový rekord žen drží Jana Klimešová z USK Praha, která tuto trať zaběhla
za 19:54,0 minut v roce 2004.
Loňské vítězství na trati hlavního závodu bude obhajovat závodník z klubu CYKLOGAT Zlín Přemysl Žaludek, který zaběhl trať 6 000 m za 18:50,0 minut. Kategorii žen vyhrála závodnice Jana Žaludková z AUTOR TUFO Zlín, když zaběhla
trať 6 000m za 22:50,0 minut.
Pořadatelé i pro letošní rok připravili závody pro několik věkových skupin
od předškolní mládeže až po muže veterány nad 70 let.
Prezence závodníků: od 8.30 hodin u altánku v zámeckém parku, start první kategorie v 9.30 hodin
Start: hlavní závod mužů, žen a veteránů na trati 6 000 m, start je v 11.00 hodin
Další informace: tel. č. 731 710 601, e-mail:
ladastep@seznam.cz
Tímto Vás zveme na sportovní akci, kterou členové oddílu atletiky chtějí přispět
k rozvoji sportu v našem městě.
Se sportovním pozdravem
Ladislav Musil

Soutěž: v kuželkách, hod na koš, kop a střelba hokejkou na branku pro čtyřčlenná družstva žen
od 18 do 99 let (ﬁrmy, organizace a spolky nebo
jakkoliv sestavená družstva)
Vstup: volný, občerstvení pro soutěžící i pro
návštěvníky zajištěno
Info: Nadace Jana Pivečky 577 342 822,
739 095 315, njp@pivecka.cz, DDM 577 341 921,
604 155 312, kdmslav@zlinedu.cz
Těší se na Vás pořadatelé:
Nadace Jana Pivečky,
Dům dětí a mládeže a TJ Sokol Slavičín

Město Slavičín ve spolupráci
s VELO-CLUBEM Slavičín
pořádá
v neděli 13. května 2012
závod horských kol

SLAVIČÍNSKÝ
BAJKAP 2012
VII. ročník
4km okruh na nové trati, v prostoru
zámeckého parku a okolí rybníků
- kategorie od dětí předškolního věku
(chlapci, dívky ročník 2006) až po dospělé kategorie (muži, ženy, veteráni).
Čas prezence: 11.30 – 13.00 hod.
Místo prezence: zámecký park
Startovné: do 15 let 40 Kč, od 15 let 60 Kč
Start první kategorie: 13.30 hod.
Programové zpestření:
ROZTLESKÁVAČKY ZŠ VLÁRA
Kontakt: Stanislav Petrů, tel: 603 899 152,
e-mail: stanapetru@seznam.cz
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Vybráno z kalendáře

Městská knihovna

První ﬁnančně poradenské
centrum ve Slavičíně

1. 5. 9.00, 10.30 Zámecký park, kužel-

Městská knihovna zve veřejnost

Čtvrtek 3. května, 15.00 hodin
HRÁTKY NA POHÁDKY S NEZBEDNÍČKEM
Literární setkání rodičů s předškoláky
v knihovně. Děti se mohou zapojit do her,
soutěží a výtvarných aktivit a pobavit se
při scénické pohádce Jak si hrají zvířátka
v máji. Role průvodce světem dětských
knížek se opět zhostí skřítek Nezbedníček.

Středa 16. května, 14.00 hodin
LITERÁRNĚ HISTORICKÉ TOULKY
SLAVIČÍNEM
7. ročník zábavně-poučné exkurze
po slavičínských pamětihodnostech pořádaný ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. Tradiční procházka městem je určena
dětem i dospělým, na níž se formou naučné stezky seznámí s dějinami zdejších památných objektů a také s tajemnými pověstmi, které se k nim vztahují.
Při akci proběhne pestrý soutěžní program, zajištěno je občerstvení a za příznivého počasí táborák. Sraz je ve 14 hodin
u Domu dětí a mládeže. Zájemci se mohou předem hlásit v DDM (tel. 577 341 921)
nebo v knihovně (tel. 577 341 481, e-mail:
knihovna@mesto-slavicin.cz).

Komenského 882 (areál Prabosu)
Tel.: 739 573 843,
marta.struharova@ovbmail.cz

na
STAVĚNÍ MÁJE, MÁJOVÉ KOULENÍ
1. 5. 14.00 Sokolovna
OSLAVA SVÁTKU PRÁCE
5. 5. 14.00 Sportovní hala, kuželna
ČTYŘBOJ ŽENSKÝCH DRUŽSTEV
5. 5. od 8.30 Zámecký park
BĚH VÍTEZSTVÍ
5. 5. 20.00 Sokolovna
HOUSLISTKA – divadelní melodram
8. 5. 19.00 Sokolovna
ZÁMĚNA ANEB KDE JSI VČERA BYL
A S KÝM...? – premiéra divadla – SemTamFór

12. 5. 15.00 Sokolovna
SVÁTEK MATEK

13. 5. Zámecký park, slavičínské rybníky
SLAVIČÍNSKÝ BAJKAP

16. 5. 14.00 DDM
LITERÁRNĚ-HISTORICKÉ TOULKY
SLAVIČÍNEM

26. 5. 13.00 Hřiště v Hrádku
SOUTĚŽ XV. OKRSKU
V POŽÁRNÍM SPORTU

27. 5. 13.00 Sokolovna
BĚH NADĚJE

PŘIPRAVUJEME
6. 6. HANKY PANKY SHOW
(vstupenky v předprodeji za 230 Kč)
9. 6. O POHÁR STAROSTY
V NOHEJBALE TROJIC

15. 6. FARMÁŘSKÉ TRHY

24. 6. EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY
5. 7. PARK PÁRTY + PIVNÍ
SLAVNOSTI
CUKRÁRNA JASMÍN
zve všechny milovníky umění
na vernisáž výstavy výtvarných děl
Danyy a Annyy Loudových
ý –

OKAMŽIKY,

která se koná
11. května 2012 v 19.30 hodin
v cukrárně Jasmín ve Slavičíně.
Místní organizace KSČM
spolu s Levicovým klubem žen
Vás zvou na oslavu

1. MÁJE
J –
SVÁTKU PRÁCE
dne 1. 5. 2012 od 14 hodin
v Sokolovně Slavičín
Kulturní program
hudba a vystoupení žáků

V břřeznu proběh
hl 10. ročníík
Valašského křoví a SemTam
mFó
ór
pokraččuje vee své ju
ubilejní sezzón
ně
uv
vedením dalšší premiéry
y

ZÁMĚ
ĚNA
A ANE
EB KDE
E JJSI
VČER
RA BY
YL A S KÝM
M...?
8. kvvětna 2012 v 19.00 hod
din
n
v Sokolo
ovně
Dámy promin
nou, alle pánové už určitě
pocítili, co
o to je být šťa
astně ženatt a zároveň být přřitahovván vzrrušující žen
nou, která je vdaná
á. Kdyyž je tatto žena zárrovveň ženou vašeho
o nejleepšího přítele a k tom
mu ještě nejlepšíí přítellkyní vaší ženy, a vy vaši
ženu opravdu milujete,, ocitáme se rázem
v situaci, o níž po
ojednávvá nejedno díílo světové literattury.
Autor: Jiříí Just
Hrají: hosstující umělcii z Prahy a z Městského diva
adla Zllín a zn
námí slavičíínšští herci divadla STF
Režie: Jan Julíneek
Vstupné: 70 Kč
Zveme vše
echny divade
elní přízniivcce!

I v deníku BLESK vědí, jak rychle
zhubnout!
„Vzhledem k tomu, že se vám při lymfatické
kúře urychlí metabolismus a z těla začne odcházet nadbytečná voda, budete se už po prvním ošetření cítit štíhleji. Můžou vám být
větší kalhoty a vyzouvat se boty.“ Zdroj: Blesk
Objednávky na lymfatický přístroj:
737 044 823, Leja salon (vedle pošty), Slavičín

Hledáme nové spolupracovníky
Jste samostatný(á)?
Jste cílevědomý(á)?
Jste komunikativní?
Chcete se orientovat na ﬁnančním trhu?
Chcete patřit do vyšší třídy společnosti?
Pište na: marta.struharova@ovbmail.cz

Moravská vodárenská, a. s.
Platba za vodu na terminálech Sazky obnovena
Společnost Veolia Voda a společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., obnovily oblíbenou
službu, která zákazníkům umožňuje hradit faktury
za vodné a stočné na 4 300 terminálech společnosti Sazka. Široká dostupnost těchto terminálů není
jedinou výhodou, klienti ušetří také na poplatcích.
Zákazníci společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. (člena skupiny Veolia Voda), kteří platí vodné a stočné nebo zálohy fakturou, tedy mohou využít obnovené služby a zaplatit na jednom
ze 4 300 terminálů SAZKY (kromě terminálů na pobočkách České pošty). On-line terminály společnosti SAZKA jsou snadno dostupné: v supermarketech, večerkách, sázkových kancelářích nebo čerpacích stanicích otevřených i ve večerních hodinách nebo nonstop.
K provedení platby stačí předložit čárový kód
umístěný na faktuře. Další nespornou výhodou této
služby je pouze 15korunový poplatek, který se
na rozdíl od poplatků na poště nemění ani podle
výše placené částky.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
840 668 668 – 24 h denně – havárie i zákaznické záležitosti, www.smv.cz

BOWLING
SLAVIČÍN
17. – 19. 5. 2012
ČERSTVÉ RYBY
17. 5. klavírní doprovod virtuos
Mgr. Petr Veselý
AKCE PIVNÍ KVĚTEN
KRUŠOVICE 11º, STROBRNO 11º
v ceně 17 Kč denně od 14 do 16 hodin
KUŘÁCKÁ ZAHRÁDKA
Rezervace na tel. č. 773 999 973
www.bowlingslavicin.cz

www.mesto-slavicin.cz

Placená inzerce

VÝSTAVY
Městské infocentrum
PTÁCI NAŠEHO OKOLÍ
fotograﬁe Ing. Vojtěcha Malíka
Cukrárna Jasmín
OKAMŽIKY - obrazy
Dany a Anny Loudových

Chcete vědět, jestli je stavební spoření stále výhodné?
Chcete vědět, co se děje s penzijními fondy?
Máte pochyby o vašich pojistných smlouvách?
Platíte moc a nevíte za co?
Chcete koupit byt či stavět dům a nevíte,
kde začít?
Máme informace z celého ﬁnančního trhu.
Nebojte se, zavolejte a domluvte si schůzku.
Důvěru budujeme na maximální otevřenosti informací.

10

Jasmínová
á č. 876, Sllavičín, (za
adní brána Prabo
os, a. s.)

 kompletní
ní záru
záručníí a pozáruččn
ní servis
 seřizování
eřizování
ování
n a diag
diagn
d
nostika
tika
ka
a benz
ben
b
benzí
zzín
ínových a naftový
ých
motorů
ot
 čistění
níí a plně
plnění
nění
ěn
ní klimatizací
k
klim
lim
matizací
 opravy
pra
p
pr
avy brzd
b zd a po
podvo
od
dvo
dvozků
ozk
zků - geeo
ometrie ná
ometr
náprav
áprav
 o
opravy
pra
avy elektri
elek
e kt
elekt
ktrických
rický
ický
c ých
h zaříz
zařízeníí
 mont
montáž
ontáž
tá
ážž zabe
zab
zabez
ab
beezpečov
zpečova
zp
ečov
vacího
acího zař
za
aří
řízení
řízení
 mo
montáž
ontá
á han
handsfr
ndsfre
dsfree
s ee sa
sfre
sad mobiln
mob n
ních
ích telefo
onů
 m
montáž
ontážž automa
automatick
utom
t mat
atickýc
tický
ických
ch sspína
aččů
ů svě
světel
 m
montáž
ontáž
táž tažn
tažžných
tažných
ch
h za
zař
zařízení
aříízen
 přípra
příprava
íprava
íp
prava a zajištění
za
zajiště
ajištěění
ěn
ní STK,
TK pří
příp
íprava
pr va
a na m
měře
ěření em
misí
 opravy kar
aroserií
aroser
roserií
rrií
iiíí v
včetně
etně rovn
rovn
nací
acího
íh rá
rámu
 lakování
ování voz
vo
ozi
zzidel
idel
del a dílů
dílů
 prod
prodej náh
náhradní
áhradních
dních
ch
h dílů
dílů
lů a d
dop
plň
lňků
lňk
ňk

PNEUSERVIS
 pneu - Sava,
Sava
a, Barum,
Baru
um,
m, Fulda,
Fuld K
Fuld
Kleber,
leber, G
Goodyear
ear
 slevy na vybrané
vy
ybranéé pn
neu
ne
 litá kola - Š
Škoda,
koda,, VW,
VW
W, Se
Seat
Seat,
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di
Tel.: 577 341 267, 577 343 818 mobil: 731 561 91
12
e-mail: zekaczz@zekacz.czww
ww.zekacz.cz
Provozní doba
a: Po – Pá
á: 7:00 – 16:00 hodin
So: 8:00 – 11:0
00 hodin (po dohodě)

Placená inzerce

AUTOSERVIS - ZEKA
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 NEDĚLE 6. 5. 15.00 bijásek
k
MODRÝ TYGR
Rodinný/Komedie/Česko/Slovensko/Německo, 2011,
90 min.
Režie: Petr Oukropec
Hrají: Linda Votrubová, Jakub Wunsch, Barbora Hrzánová, Jan Hartl, Lenka Vychodilová, Libuše Havelková, Anna
Polívková, Stanislav Pitoňák, Jan Vondráček, Hynek Čermák
Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a humorný rodinný ﬁlm vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie.
Středobodem všeho dění je trochu zapomenutá, ale stále kouzelná botanická zahrada, ukrytá uprostřed hlučícího
města. Dva kamarádi Johanka a Matyáš žijí bezstarostně
mezi tropickými rostlinami společně s mluvícím papoušš
kema svými svéráznými rodiči v podání Báry Hrzánov
nové
a Jana Hartla. Když se ambiciózní starosta Rýp rozh
ozhodne
zbourat zahradu, aby na jejím místě mohl postav
stavit úplně
novou čtvrť, přímo na křižovatce se objeví tajemný
taje
modrý
tygr. Ten se s dětmi vydá na magickou ceestu záchrany jejich jedinečného světa.
Vstupné 30 + 1 Kč
 NEDĚLE 6. 5. 20.00 ﬁlmový
ový klub
HAPPY, HAPPY
Komedie/ Norsko,
o, 2010,
2
88 min.
Režie: Anne Sewitsky
Sew
Hrají: Agnes
nes Kittelsen, Henrik Rafael
Rafaelsen,
lsen, Joachim R
Rafaelsen, Maib
aibritt Saerens, Oskar Hernæs Brandsø
Pro
o optimistickou Kaju je rodina tou n
nejdůležitější
ejdůležitě věcí
na světě – a tak o ni pečuje navzdory všem
všem.
m. Je odd
oddaná manželka,
lka která partnerovi promíjí celonočníí výpr
výpravy s kamarády i nedostatek sexuálního apetitu. Stejně tak je milující
matka synovi, u kterého budí jen výsměch. S úsměvem, občas dosti křečovitým, bere život takový jaký je. Až do okamžiku, kdy se do sousedství přistěhuje „dokonalý manželský
pár“. Jsou úspěšní, krásní, vzdělaní, a aby toho nebylo málo:
adoptovali sirotka z Afriky! To už je na Kaju trochu moc.
Chce se jim vyrovnat – musí se s nimi spřátelit. Dokonalost
sousedů však po několika setkáních mizí stejně jako idyla

t l: 577
te
577
73
341
41 108
nového přátelství obou rodin. (oﬁciální text
xt distributora
distributora)
a)
Vstupné: členové FK 20 + 1, ostatní
ní 7
70 + 1 Kč
 SOBOTA 19. 5. 20.00
FILMOVÉ TOULKY ASIÍ – ČÍN
ČÍNA 1
To nejlepší z čínského ﬁlmu.
ﬁlmu. Digitální ﬁlmov
lmová projekce pro účastníky projektu.
u. V
Vstup zdarma.
Na http://dokinavsob
vsobotu.slavicin.org/ se můžete zúčastnit hlasování o výběr
ýb
běru. Více na
http://mesto-slavicin.cz/cs/informacni-centrum/messto-sllavicin.cz/cs/inform
tske-kino/sob
sobotni--ﬁlm-a-skola/
 NEDĚ
DĚLE 20. 5. 15.00 bijásek
ek
CASPER
CA
Rodinný/Komedie/Fant
antasy/USA, 1995, 100 min.
Režie: Brad Sillberlin
ing
Hrají: Bill Pullman
man, Christina Ricci, Cathy Moriarty,
Eric Idle, Ben Stein
n,
n, Joe Nipote, Rodney Dangerﬁeld, John
Kassir, Jess Harne
rnell, Amy Brenneman, Devon Sawa, Mel
Gibson, Clintt E
Eastwood, Dan Aykroyd, Brad Garrett, Don
Novello, Joe
oe Alaskey, Chauncey Leopardi
Cham
amtivá Carrigan Crittenden zuří, když zjistí, že její
otec odkázal
odk
veškerý majetek na dobročinné účely, a jí odkázal
zal pouze starý dům poblíž vesničky Friendship. Když
v záchvatu
z
vzteku hodí závěť do krbu, objeví se tajné písmo s informací pokladu, který je v domě ukryt. Kromě pokladu se však v opuštěném strašidelném domě ukrývá také
malý duch Casper a jeho tři druhové, zlomyslní duchové
Smraďoch, Tlusťoch a Pérák. Carrigan a její milenec Dibs
se sice pokusí s pomocí vymítačů a krotitelů duchů dům
duchů zbavit, jejich snahy jsou však marné. Casper, který marně hledá kamaráda, zahlédne v televizi psychiatra Jamese Harveyho a jeho malou dcerku Kate. Zatímco
doktor je údajně odborníkem na terapii duchů, Casperovi se na první pohled zalíbí jeho dcerka. Nenápadně navede Carrigan, aby si doktora najala. James její nabídku přijme, ale Kat není příliš nadšená, protože to znamená další stěhování, už deváté za poslední dva roky. Chtěla by se
už konečně usadit a mít kamrády. Její otec však nepřestává hledat svou zemřelou manželku Amelii, která podle něj
bloudí světem jako neusmířená duše. První setkání dopad-

ne stejně jako vždy. Kat s křikem uteče. A panice propadne i James, kterého notně potrápí trojice zlomyslných duchů. Postupně se však situace uklidní. James uzavře příměří s trojicí duchů, kterým slíbí, že jim pomůže od Carrigan
výměnou za slib, že mu umožní setkání s duchem Amelie,
který ovšem nehodlají dodržet. Casper se pomalu sbližuje s Kat, vezme ji na noční let nad mořem a pak jí na starém majáku vypráví o sobě a o tom, že si vůbec nepamatuje na svůj předchozí život. S pomocí hraček, které dívka
najde na půdě, si však malý duch vzpomene na to, jak jako
malý kluk neposlechl tatínka, nastydl a umřel. Z novin pak
dívka zjistí, že jeho otec byl vynálezce, který vymyslel přístroj na oživování mrtvých, látky potřebné k oživení je však
málo, jen na jedno použití. Situace se stane vážnou, když se
Carrigan pokusí zabít svého milence, aby pro ni jako mohl
krást, ale sama se přitom zabije a stane se duchem. Trojice duchů zase zabije Jamese, protože by ho chtěli jako nového kamaráda. Casper, který se chtěl s pomocí přístroje
vrátit mezi živé, však pochopí, že Kat potřebuje otce a rozhodne se využít jedinou dávku k tomu, aby oživil Jamese.
Během halloweenového večírku, který se koná ve strašidelném domě, se každý po zásluze dočká zasloužené odměny... (oﬁciální text distributora).
Vstupné zdarma – digitální videoprojekce v projektu FILM a ŠKOLA
 NEDĚLE 20. 5. 20.00 ﬁlmový klub
PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
Drama/Česko/Slovinsko, 2012, 65 min.
Režie: Olmo Omerzu
Hrají: Martin Pechlát, Jiří Černý, Natálie Řehořová, Jan
Vaši, Vojtěch Machuta
Příběh ﬁlmu Příliš mladá noc vypráví o dvou dvanáctiletých klucích, kteří se den po Silvestru náhodně ocitnou na zvláštní oslavě v bytě mladé dívky a ve společnosti dvou dospělých mužů. Děti se v bytě zapomenou, prožijí svoje první setkání s láskou a sexualitou, přestanou vnímat čas a neuvědomí si, že se po nich doma shánějí a pravděpodobně už je hledá policie. Intimní aktuální příběh syrově a autenticky nahlíží na současné partnerské vztahy,
přičemž nekompromisně odkrývá jejich prázdnotu. Děti
se ve ﬁlmu dostávají do situací, před kterými by měly být,
alespoň podle našich společenských zvyklostí, chráněny.
(oﬁciální text distributora)
Vstupné: členové FK 20 + 1, ostatní 70 + 1 Kč
Bližší na http://www.mesto-slavicin.cz/

navštivte nás na internetu
www.zdravy-kramek.cz

Oznámení o změně provozovny

Josef Floreš – FOTOSLUŽBY

SALON LENKA

oznamuje, že
FOTOGRAFOVÁNÍ NA PRŮKAZY
bude od 1. 5. 2012 provádět v budově
Stavebního bytového družstva Obzor
ve Slavičíně, Družstevní 787, čtvrť Malé
Pole.

Trápí Vás nedokonalé řasy?
Pořiďte si nové!
Nádherné, dlouhé a přirozené.

Provozní doba: úterý 14.30 – 17.00 hod.
Jiný termín je možné dohodnout telefonicky na tel. č. 732 257 800.

Využijte jarní akce – sleva 40 %
z původních 1 500 Kč jen za 900 Kč.

Vyzkoušejte metodu řasa na řasu
a oslňte své okolí.

Tel.: 777 871 087

osobní návštěva naší provozovny je možná
pondělí, středa 17.00 – 18.00
nebo kdykoliv po telefonické domluvě
777 979 791, 737 963 324
Možnost odběru zboží:
osobní odběr
poštou (levné poštovné)
v okolí Slavičína dovezeme objednané
zboží k Vám domů zdarma
Provozovna:
Hotel Slavičan (dveře naproti Tipsportu)
Osvobození 51, Slavičín

www.mesto-slavicin.cz

Placená inzerce

Bezlepkové potraviny,
zdravá výživa, produkty
Diochi, ekodrogerie Dedra
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Beseda v Domovince
Dne 29. března proběhla v charitním zařízení Domovinka beseda na téma Život lidu
na české a moravské vsi. Besedu uspořádala

Pozvánky ZUŠ Slavičín

Městská knihovna Slavičín ve spolupráci se
ZŠ Malé Pole. Obyvatelům penzionu se velmi líbilo jarně laděné pásmo písniček a veršů dětí ze základní školy. Po jejich vystoupení také se zájmem poslouchali poutavé vyprávění paní Klabačkové z knihovny o životě a tvorbě autorek vesnického románu Vlasty Javořické a Vlasty Pittnerové, prokládané
četbou úryvků z jejich knih. Dětem, jejich pedagogickému vedení, pracovnicím Městské
knihovny a všem, kteří se na přípravě této
akce podíleli, chceme touto cestou poděkovat a budeme se těšit na další setkání s nimi.
Blanka Pazderová,
Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Slavičínský Šikula 2012 – ohlédnutí

Máme za sebou další, a mohu říci, že
opět velmi úspěšnou a povedenou soutěžní
modelářskou výstavu „Slavičínský šikula“.
Účast diváků bych zhodnotil jako vysokou, a to i přes velmi hezké počasí. Obávali jsme se totiž, aby první jarní sluneční paprsky nezlákaly naše diváky spíš na výlety
nebo zahrádky. Jistě se našli i tací, ale většina přišla podpořit své modeláře. A neudělala chybu. Sluníčka a krásného počasí bylo
možné využít i na naší akci.
V rámci doprovodného programu, jehož
přípravě věnujeme stejnou pečlivost jako soutěži samotné, jste mohli vidět ukázky modelů řízených rádiem. A to jak uvnitř Sokolovny, tak i venku. Ukázka činnosti Army parku
Slavičín a VTÚVM Slavičín byla díky počasí
umístěná hned vedle zaparkovaných vojenských automobilů. „Příslušníci 10. horské divize“ a „Bojové skupiny Karpaty“ ukázali své
uniformy, zbraně a zájemci mohli vyzkoušet svoji šikovnost i na airsoftové střelnici.
Ti, kteří neodolali vůni čerstvě pečených
trdelníků taky jistě nebyli zklamáni.
Letošní výstavy se zúčastnilo 73 soutěžících z celé naší republiky. Vystaveno bylo
385 modelů z plastu i papíru a soutěžilo se
v 69 kategoriích.
Hlavní důraz při rozdělování cen byl opět
zaměřen především na naše mladé a začí-

nající modeláře. Již dvanáct let se snažíme
především tyto mladé lidi podpořit a pomoci jim najít v modelářské zálibě další rozměr
využití jejich volného času.
Děkuji tedy všem – soutěžícím i divákům – za to, že přišli a pomohli tak dál udržet vysokou úroveň původně jen komorní
výstavy pro rodiče modelářů.
Poděkovat chci také sponzorům a pracovnicím Domu dětí a mládeže, bez jejichž pomoci a podpory bychom nemohli udělat tolik radosti dětským modelářům.
Tomáš Hájek

Klub Orla Slavičín
Každou poslední středu v měsíci
v 19.00 hod. se scházíme v klubovně or
orlovny (vchod od sportovní haly). Pořádá
áme zde přednášky z historie Slavičína, beesedy s cestovateli, sjednáváme si tu různéé
výlety a turistické vycházky, věnujeme see
také zpěvu a volné zábavě
zábavě. Přijďte mez
mezi
nás, budete srdečně vítáni.
Orel jednota Slavičín

10. 5. 18.00 ho
odin, sál škkoly
KONCERT KE DNI MA
ATEK se žáky klavírní
tř. Věry Hájkové
11. 5. 18.00 hodin, sál škkoly
ABSOLVENTSK
KÝ KONC
CERT
účinkují:
Michal Vacl – truubka
Jan Ludík – pozo
oun
Tereza Machů – klarinet
Stanislav Saňák – kytara
Tomáš Pizúr, Elisa
abeth Růžička – klavvír
17. - 20. 5. MU
USICA SA
ACRA v Be
enátkách –
slavičínský sm
míšený pě
ěvecký sbor Cantare se představ
ví na mez
zinárodn
ním festivalu duchovní hu
udby dne 18. 5. koncertem
v kostele Chie
esa della Pietá
30. 5. 17.00 hodin, galeriie školy
VERNISÁŽ VÝ
ÝSTAVY ABSOLV
VENTŮ VÝTVARNÉHO OBORU
vystavují: Martina Šimo
oníková, Marek Jaroš,
Lucie Váňová, Pa
avel Vašičkka, Markétta Šuráňová
30. 5. 9.30 hod
din, sál ško
oly
FIDULÍNO – huudební pohádka pro
o MŠ

ZUŠ připravuje v červnu
1. 6. NOC KOSTELŮ
chrám sv. Vojtěcha ve Slavičíně, účinkuje Cantare
15. 6. 18.00 hodin, radnice Slavičín
SVÁTEK HOUSLÍ
22. 6. ZUŠ V PARKU
rozloučení se školním rokem
hrajeme, zpíváme, vystavujeme a bavíme se
od 17 – 19 hodin
na letní scéně v zámeckém parku ve Slavičíně

Kuželkářský klub Slavičín
www.kkslavicin.cz
zve nejširší veřejnost na

MÁJOVÉ KOULENÍ
O CENY
úterý 1. května 2012
kuželna v zámeckém parku
Kategorie:
 muži  ženy  mládež do 15 let

9.00 hod. – tradiční stavění máje
10.30 hod. – zahájení soutěže
SDH Slavičín pořádá
dne 26. 5. 2012 ve 13.00 ho
odin

občerstvení po celý den
Všichni jste co nejsrdečněji zváni!!!

SO
OUT
TĚŽ
XV. OKR
RSKU
U
V PO
OŽÁ
ÁRNÍM
M
SP
POR
RTU

Město Slavičín připravuje
XII. ročník turnaje
j v nohejbalu
j
trojic

na fotbalovém hřišti v Hrádku.
Po skkončení soutěže
na výýletišti TANEČNÍ ZÁBAVA
hraje skupina CLERA.
Srdečněě zvou pořadatelé.

O POHÁR
STAROSTY MĚSTA
dne 9. června 2012.
Trojice hráčů se mohou přihlásit k účasti
v Městském infocentru,
tel. č. 577 342 251 do 6. června 2012.
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